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Öppet brev till förtroendevalda i Uddevalla kommun 

Det är med förfäran vi sett hur den demokratiska processen avseende vindkraftsetableringar 
i Uddevalla kommun har satts ur spel. Trots ett massivt motstånd från alla utom en handfull 
markägare som vill ha vindkraft på sina marker, förefaller det som om den styrande 
majoriteten i Miljö och Stadsbyggnadsnämnden (MSN) på ett omsorgsfullt sätt kommer att 
negligera sina invånares uppfattning. 

Initiativ och underlag 
Trots en genomförd landskapsanalys i samarbete med medborgarna, där det klart framgår 
att man i Uddevallas södra kommundelar inte vill ha någon etablering av vindkraft inom sin 
boendemiljö, tänker man ge tillstånd till etablering ett 30 tal vindkraftverk i området. 

Kommunfullmäktige fattade i november 2011 beslut om att inga etableringsbeslut skulle få 
göras innan Landskapsanalysen genomförts. Trots att en visualisering kopplat till 
landskapsanalysen nu är under upphandling förefaller det som om MSN kommer att fatta 
beslut i alla fall. Ett beslut som är dolt bakom begreppet ”vi överlämnar till Länsstyrelsen att 
bestämma”.  

I praktiken medför detta att nämnden sagt ja till etablering, eftersom man bara har två val – 
veto eller icke veto. Detta är inte i överensstämmelse med det tidigare beslutet i KF, där man 
alltså bestämt att inga etableringsbeslut får tas innan Landskapsanalysen är helt genomförd.  

Påverkan 
Vi har förstått att starka krafter bedrivit en omfattande lobbyverksamhet gentemot 
förvaltning och politiker. Denna har enligt uppgift accentuerats efter Energimyndighetens 
ändring av vilka delar av Sverige som är av riksintresse för vindkraft. Ändringen är nu ute 
på remiss och beslut om ändring ska tas senare i vår. I detta förslag finns inget område 
markerat söder om Uddevalla centralort, men väl två områden norrut vid Herrestadsfjället. 

Landskapsanalysen inkluderar också tydlig fakta om var ett bärkraftigt vindkraftbruk bör 
lokaliseras. Dessa fakta förstärks ytterligare av Energimyndighetens nya rekommendationer 
på område av riksintresse, skyddsområde mm. Det är för oss obegripligt att inte dessa fakta 
tas i beaktande i kommunens beslutsprocess. 

Rekommendationen om vad som ska gälla som minimiavstånd mellan bostad och 
vindkraftverk skall ändras från 500 meter till 800 meter. Sättet att mäta ljudstörningar är 
också under revidering till modernare metoder än de nu gällande. 

Det är synnerligen graverande att den genomförda landskapsanalysen lämnas helt utan 
beaktande, en medborgarprocess, som ger en mycket tydlig vägledning, efter en bred analys 
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hur ett HÅLLBART vindkraftsbruk skall planeras och genomföras i kommunen. Likaväl tar 
inte kommunens politiska ledning hänsyn till denna viktiga beslutsprocess!  

Landskapskonventionen understryker att landskapet är en gemensam tillgång och ett 
gemensamt ansvar. I landskapet möts många olika värden och tillgångar – kulturella, 
ekologiska, estetiska, sociala och ekonomiska. Vi måste ofta förhandla om hur landskapets 
resurser ska nyttjas och utvecklas. Det krävs därför ett nära samarbete mellan myndigheter, 
organisationer, företag och enskilda för att landskapets mångfald av värden ska kunna 
hanteras på ett hållbart sätt. 

Landskapskonventionen innehåller också en tydlig demokratisk aspekt. Dels därför att den 
lyfter fram landskapets sociala betydelse, dels därför att den understryker vikten av att 
människor kan delta aktivt i värdering och förvaltning av landskapet. Den demokratiska 
aspekten märks också tydligt i den definition av landskap som finns i konventionen: 
landskap är ”ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är 
resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer.” 

Vi kan konstatera att det grundliga och opartiskt genomförda arbete som företaget Ramböll 
gjorde på uppdrag av kommunen, kostat mer är 500 000 kronor. Till detta bör även en 
ansenlig mängd timmar arbetstid nedlagda av både medarbetare och medborgare. Pengar 
och tid som följaktligen kastas bort till ingen nytta.  

Vad den beställda visualiseringen kommer att kosta vet vi inte idag, men dessa pengar 
slängs med stor sannolikhet också bort till ingen nytta. 

Vad ett JA kan betyda för bygden 
I Forshälla, det ansökningsärende som ligger närmast att hantera, finns det oerhört mycket 
tveksamheter som våra förtroendevalda måste beakta innan de bara släpper detta vind för 
våg. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som ligger till grund för ansökan är skickad till 
Länsstyrelsen som i sin tur ställt frågan till Uddevalla kommun om man här kommer 
använda sitt veto eller inte. När det gäller t.ex. ljudberäkningar, verkstorlekar m.m. är det 
mycket tydligt definierat hur företaget har tänkt maximera effektuttag och elproduktion 
utifrån de förutsättningar som ges av områdena.  

I ansökan kan man utläsa att vindkraftsbolaget utöver MKB ställer stora krav på friheter i 
hur de, då de väl fått sina tillstånd, ska kunna utforma vindkraftparkerna. T.ex. fria val av 
vindkraftsverk upp till effekt på 3 MW och 170 meters höjd. Bullerberäkningar är gjorda på 
betydligt mindre verk. Ingen tidsbegränsning av tillståndet är satt (I MKB nämns en 
livslängd på 20 år). Dessutom skall tillståndet ”ge utrymme för revidering av 
verksplaceringar i samråd med tillsynsmyndighet, i enlighet med Miljööverdomstolens dom 
2009-08-25 mål nr M 5256-08, bilaga 4.”  
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Sammantaget innebär det med stor sannolikhet att det är möjligt för Rabbalshede kraft AB 
att placera verk på andra platser än de som är föreslagna i MKB:n samt sätta upp betydligt 
större turbiner än vad som räknats på – utan att ge någon utomstående möjlighet att 
kontrollera dessa fakta innan verken skulle komma på plats. Uddevalla kommun har redan 
problem med verk i område Lejdebergen. Liknande problem med buller och störningar 
kommer sannolikt att inträffa även i Forshälla och de andra områdena söder om Uddevalla. 

Dessa viktiga uppgifter har inte vidarebefordrats till berörda fastighetsägare i aktuella 
områden!  

Till nytta eller till belastning 
Man kan konstatera att de enda som kommer att få positiv utdelning på denna etablering är 
energiproducenter, de markägare som arrenderar ut mark för etableringarna och eventuellt 
stat/kommun. 

Alla andra kommer att få belastande kostnader i en eller annan form, som till exempel 
minskade fastighetsvärden, försämrad livskvalitet och boendemiljö och sist men inte minst 
stora förändringar i möjligheten att få bygglov till nybyggnationer etc. Dessa kostnader och 
försämrade möjligheter finns idag ingen möjlighet att få ersättning för, vilket i praktiken 
innebär att etableringarna ”sponras” av alla som får sina möjligheter försämrade. 

Det finns många etablerade småföretag inom området, som också ser sina möjligheter att 
driva effektiva företag försämrade. 

Med den planerade etableringen av 35 vindkraftverk över spridda områden kommer 
konsekvenserna alltså sammantaget att bli betydande: 

 Fragmenterad planering och beslutsgång  
 Byggnadsförbud i stora områden  
 Oattraktiva områden  
 Hinder för ökat företagande på landsbygden  
 Stagnation av landsbygden  
 Förlust i fastigheters marknadsvärde  
 Försämrad livskvalité  
 Obehag pga. buller, ljus och synintryck  

Om man väger de olika aspekterna mot varandra kan man konstatera att hela 
etableringsprocessen är synnerligen bristfälligt skött. Frågan om var vindkraftverk får och 
kan byggas i Uddevalla kommun är en av de viktigaste frågorna vi har för allas vår framtida 
livsmiljö!  
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Vi anför följande: 
 Vårt engagemang grundar sig på olika erfarenheter som stödjer medborgardialog och 

delaktighet i besluten. 
 Det handlar inte om känsla, tyckanden och bakåtsträvanden. 
 Det handlar om livskvalitet för 2 - 3000 personer som bor i området och om deras 

möjlighet för utveckling i detta område! 
 Det handlar om kanske 150 - 200 företag som skall kunna verka och utvecklas. 
 Det handlar om 20 - 30 år. 
 Vindkraften skapar begränsningar för utvecklingen i det område som tas i anspråk om 

planeringen brister.  

Det är för oss ofattbart att våra folkvalda politiker inte hanterat frågan på ett ansvarsfullt 
sätt. Ledning och tydlig styrning av processen saknas. Det är ännu mer graverande, 
oförståeligt och oetiskt att detta sker efter en bred medborgarprocess och starkt engagemang 
från många parter, vilket borde ge tydliga riktlinjer om hur styrningen borde skett! De 
politiker som hanterat denna fråga har inte tagit det ansvar som vi medborgare genom 
allmänna val givit dem för att styra kommunen på ett adekvat sätt! 

Så vad vi önskar är att vanligt sunt förnuft används för att hantera denna fråga. Ett förnuft 
som vi trots idogt letande inte kan finna hos dessa politiker. 

Vår uppmaning blir: Gör om och gör rätt! 

 

Uddevalla/Ljungskile den 18 februari 2013 

 

För Bevara Forshälla och för Nätverk Stenshult 
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